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Abstract: Short novel from Ivan Vazov, often referred to as “the Patriarch of Bulgarian literature”, “Valko in the War” is the first Bulgarian literature, which was
first introduced to Chinese readers. The interpreter of this novel is Lu Xun, one
of the leading figures of modern Chinese literature. Together with his brother, he initiated the movement to translate literary works from “underprivileged
nations” from the Central and Eastern Europe. The movement is part of the
ideological tendency in China in the early 20th century to look abroad in search
of experience and ways to save the country from the imperialist invasion of the
Great Powers. This is also the main reason for the entire treasury of Bulgarian
literature Lu Xun to choose exactly Vazov and his Valko: the main features in the
character of Valko and Vazov himself are also leading virtues in the struggle for
independence of the Chinese nation.
Keywords: Chinese literature, Bulgarian literature, modern literature, literature
translation and introduction, literary translation, Bulgarian literature in translation, Lu Xun, Ivan Vazov

„Вълко на война“ от Иван Вазов е първата преведена на китайски
българска литературна творба. Преводачът на повестта е Лу Сюн, който
спокойно може да бъде наречен един от родоначалниците на съвременната китайска литература. Преведената “Вълко на война” не само е първото
българско литературно произведение, което влиза в хоризонта на китай1
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ските читатели, а също така е и един от първите преводи на Лу Сюн. Но
той защо избира българската литература? Защо Иван Вазов? И защо Вълко? Тази статия е опит да се намери отговор на посочените три въпроса.
1. Защо българската литература? – Фондът за превеждане на литература от Централна и Източна Европа в Китай
Една от основополагащите китайски държавни традиции е записването на историята на миналите династии, с главна цел обобщаване и
извличане на уроци за днешните владетели.2 Тази традиция е синтезирана в популярната китайска фраза “以史为鉴”, което буквално означава „историята се използва като огледало за интроспекция и самоанализ“.
Заедно с брат си Джоу Зуожън3, Лу Сюн слага началото на движение за
превеждане на литературни творби от „непривилегировани нации“ (пр.
мой – ZHAN Yanyi) от Централна и Източна Европа.
В съвременната китайска литература се използват изразите “弱小民
族文学”、“被损害民族的文学”、“被压迫和被损害民族的文学”、“被侮
辱被损害的民族”, с които се означават народи като полския, руския, българския, румънския, сръбския и т. н., понякога включително и финландския и японския. Всички споменати народи, от гледна точка на китайския
културен кръг, са били, или по онова време още са, под влиянието на Великите сили. Друга важна подробност е, че тези държави търсят своята
независимост, включително културна, политическа и икономическа. Изразите, които се използват, също отразяват позицията на съвременната
китайска литература като субект на наблюдение и приемане.4
Движението, основавано от братята Джоу, е част от идеологическата тенденция в Китай в началото на 20-и век да се обръща поглед към
чужбина в търсене на опит и начини за спасение на държавата от империалистическото нашествие на Великите сили. В същото време, търсят
мислене, сила и хуманитаризъм от историите на „непривилегированите
нации“ да събудят китайския народ, и да внесат нови черти в характера на народа (国民性). Трудът на превеждане на чуждестранна литература между братята Джоу най-накрая завършва с „Юйуай Зуопин Дзи
— Екстериториалният сборник с разкази“ (《域外作品集》) (пр. мой
Chao, SONG, Binghui. 《中国—中东欧卷》[Zhongguo-Zhongdongou Juan
– Volume China-CEE], 《中外文学交流史》[Zhongwai Wenxue Jiaoliushi – History of
Chinese and Foreign Literature Exchange], 2015-12, pp. 179
3 周作人. „Лу Сюн (鲁迅)“ е псевдоним на Джоу Шужън (周树人).
4 DING, Chao, SONG, Binghui. 《中国—中东欧卷》[Zhongguo-Zhongdongou
Juan – Volume China-CEE], 《中外文学交流史》[Zhongwai Wenxue Jiaoliushi – History
of Chinese and Foreign Literature Exchange], 2015-12, pp.7
2 DING,
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– ZHAN Yanyi). Сборникът не само представлява забележително събитие
в областта на превода, но също така и внася жанра „къс разказ“ сред тогавашните писатели и читатели в Китай. Значимостта на творбата, обаче,
не е забелязана по онова време. Двамата братя, разочаровани от липсата
на съответното признание, дори стигат до дълбоко съмнение дали всъщност не са избрали грешен път към спасението на народа си.
Разбира се, освен братята Джоу има и много други творци и активисти, които отделят време и сили за това дело, като може да споменем имената на братята Шън – Шън Йенбин5 и Шън Зъмин6. През 1921 г., Шън
Йенбин става главен редактор на списанието „Сиаушуо Юебау – Месечно издание за къси разкази“ (《小说月报》) (пр. мой – ZHAN Yanyi),
към което се издава специалният брой на „литературата на непривилегированите нации“. Там Лу Сюн публикува 4 превода, един от които е „Вълко на война“. Първият специален брой е посветен изцяло на преводна
литература. Работите на братята Джоу и Шън са с изключително силно
влияние върху съвременния литературен превод в Китай.
2. Защо Иван Вазов? — Подобия между Лу Сюн и Иван Вазов
Лу Сюн е първият автор, който представя българска литература в
Китай. „Вълко на войната“ е преведен от немски език. В цялото си творчество след това, той превежда повече от 200 произведения от 100 автора
от 14 различни държави7, като преводите на текстове от държави от Централна и Източна Европа заемат доста голяма част. Причината – с думите
на самия Лу Сюн – защото „търсените от мен черти в чуждите творби
са вик и бунт, затова естествено се обръщам към Централна и Източна
Европа“8 (Lu Xun 2005: 525).
„Превеждане и въвеждане на българската литература в Китай проявява различни предпочитания на преводачите в различни литературни
периоди, което точно доказва, че заедно с литературно творене, литературния превод също показва положението, обстановката и характе-

5

沈雁冰. Значимият автор към съвременна китайска литература, по-известен с
псевдонима „Мау Дуен“ (茅盾).
6 沈泽民.
7 GUO, Shan, TAO, Hongling, 专家新论：鲁迅首先是翻译家 [Zhuanjia Xinlun: Lu Xun
Shouxian shi Fanyijia -– Expert‘s New Theory: Lu Xun is first a Translator]，available at: http://book.
people.com.cn/GB/69362/5107715.html [accessed 20 November 2019]
8

Оригинален текст:“因为所求作品是叫喊和反抗，势必至于倾向了东欧”. LU,
Xun. 《我怎么做起小说来》 [Wo Zenme Zuoqi Xiaoshuo lai – How I Began to Write Short
Novels],《鲁迅全集》[Lu Xun Quanji -– Complete Works of Lu Xun] vol. 4, 2005, pp. 525
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рите на епохата“ 9 (LIN 2008). В биографията, творбите и анализите на
двамата писатели, се намират много подобия между тях, включително:
1) Една от най-ярките и най-основните общи черти е, че пишат
в стила критичен реализъм. Вазов смята, че „истинският писател
трябва, от една страна, да бъде хроникьор на „видяното и чутото“,
а от другата – морален съдник на описаните негативни тенденции
в обществото, т. е. разказвачът трябва да обедини две роли: на
повествователя-очевидец и на моралиста-коментатор.“10 А що се
отнася за Лу Сюн – той е от това поколение съвременни китайски
писатели, които са под силно влияние на руската литература, за това
винаги вземат отговорността да просвещават и обучават хората с
реалистични примери.11
2) Жанрът на „Вълко на война“ – повест, и други съвременнолитературни черти в повестта, например характерът, белетристиката и
поставянето на литературното творене на първо място, са точно търсени от Лу Сюн при намирането на подходяща творба за превод.
3) И двамата живеят в едно „неправилно“ време, затова страдат
от несъвместимост с обществото, в което живеят, от неразбиране, от
простотата на мислене на хората, от недочуване на своя вик.
Лу Сюн и Иван Вазов – единият, в мрака преди зазоряване,
усеща пулса на пълната със свежа кръв нова литература, бори се
да превърне това подводно течение в бурни вълни; другият стои на
прага на освободителен живот, след като е избледняла вълната на
Възраждането, бори се да намери и събере останалите черупки от
национални добродетели.
3. Защо Вълко? — Какво вижда Лу Сюн във Вълко?
Повестта „Вълко на война“ трудно може да се нарече представителна или известна творба на Иван Вазов. Въпреки това, Лу Сюн полага
толкова много енергия и време за превода на творбата от немската версия, което доказва неговото силно желание и непренебрежими причини
за избора му.
9 LIN, Wenshuang. 《传自黑海的呼号——保加利亚文学在中国的接受》 [Chuanzi
Heihai de Huhao – Baojialiya Wenxue zai Zhongguo de Jieshou -– The Call from the Black
Sea: the Acceptance of Bulgarian Literature in China]，《欧洲语言文化研究》[Chinese
Journal of European Languages and Cultures] vol. 4, 2008, pp. 100-115
10 Изобличението на следосвобожденския морал в разказите на Иван Вазов
[Izoblichenieto na sledosvobozhdenskiq moral v razkazite na Ivan Vazov], available at:
https://bgmateriali.com/материал/изобличението-на-следосвобожденския-морал-вразказите-на-иван-вазов [accessed 20 November 2019]
11 WANG, Yougui. 《翻译家鲁迅》[Fanyijia Lu Xun – Translator Lu Xun]. 2005-07,
pp. 83
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Историята на нашия герой Вълко се развива през Първата балканска война. Вълко е единствената работна сила вкъщи. Поради тази причина, родителите му се опитват да го скрият от армията. Но главният герой
на повестта не успява да се противопостави на вика на сърцето си, бяга
от бащината си къщя и се записва във войската. След малко време военна подготовка, заедно с другарите си, Вълко вече е изпратен на фронта.
Условията на войната са страшни, разбира се. Вълко е гладен и изморен.
Но този силен глад ражда голям гняв, Вълко се изправя прав срещу куршумите, замахва с ръце нагоре и завиква, колкото му глас държи: „Урра!
урра! урра!“ Този луд и смел вик провокира българските войници и плаши враговете, а накрая носи и победа.
Лично аз в прочита си на творбата намирам няколко причини за
избора на Лу Сюн:
1. Характерът на Вълко напомня най-обикновените китайски хора
от народа. Неговата страхливост, егоистичност и „сърдечна простота“
(Вазов 1939) често присъстват и в произведенията на Лу Сюн. И двамата
писатели обожават типизацията, Вазовите герои запазват и предават историческа личност, такъв подобен герой на Лу Сюн е А Кю (阿Q), който
също напомня Ромен Ролан за френските селяни12.
2. Вълко не е единственият луд във Вазовите истории. Той харесва
да слага национални добродетели, морална настоятелност и надежда на
народа в такива „излишни“ хора. Това съвсем ясно се свързва и с една от
най-известните творби на Лу Сюн – „Дневникът на един луд“ (《狂人日
记》). Според проф. Уан, преводачът е усетил тази лудост у Вълко, и тази
лудост „до определена степен съвпада с черния луд в познатото му мислене „вик в черна / мрачна къща“. “13 (WANG 2005:82)
3. Вълко е „обикновен и глупав“, но той успява да събуди и себе
си и всичките си другари – когато стига до този момент, Лу Сюн със сигурност е изключително развълнуван, защото той през целия си живот
търси и защитава надеждата за пробуждането на хората и възможността
на прости, вцепенени от страх и слаби обикновени хора да участват в
революцията.
4. Смисълът на името „Вълко“ е вълк, Лу Сюн го разбира и от немския превод. Вълкът като символ е тясно свързан със самия Лу Сюн и
12 Foster, Paul. The Ironic Inflation of Chinese National Character: Lu Xun’s International

Reputation, Romain Rolland’s Critique of ‘The True Story of Ah Q,’ and the Nobel Prize. Modern
Chinese Literature and Culture, vol. 13, no. 1, pp.140-168
13 WANG, Yougui. 《翻译家鲁迅》[Fanyijia Lu Xun – Translator Lu Xun]. 2005-07,
pp. 82: “颇有后来鲁迅思想里著名的‘黑屋子里的呐喊’的那种黑色疯狂之感”
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неговите творби14 – той е първият човек, който използва вълка като положителен символ в новата литература в Китай, и от повестта му „Самотният човек“ (《孤独者》) (пр. мой – ZHAN Yanyi) разбираме, че той
е точно като един самотен вълк, живеещ сред тълпа кучета. Предпочитанието на символа, в допълнение към други фактори, провокира у Лу Сюн
чувството за „срещането на сродна душа от хиляди километри“ （千里遇
知音）, и незабавно започва да превежда разказа.
Като повечето други членове на тогавашната интелигенция, Лу Сюн
също носи голям страх за бъдещето на своя роден Китай и възможността
той да бъде завзет от чужди сили. Като вижда, че освен китайския има и
други народи, които успяват да се преборят за самостоятелност, в сърцето му се ражда любов към творци и герои, които спасяват своя народ и
народните добродетели от тежкото влияние на великите сили.15 В точно
такова време, Лу Сюн попада на Вазов и Вълко – точно такъв войник,
точно такъв писател.
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